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Tautiete,- Tautieti,
Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir 

Naujais ketais ir lin^ime^ kad ateinančiais ketais Tamstos pada
rytu darby ir lietuvišku žygiu balansas | butu dar didesnis nei besi
baigi anciudu. k

, I v Jei Tamsta mėgsti Darbo Rankas
bet dėl nesveikatos ar amžiaus tikrai ju^negali įsigyti, pranešk- 
siusim, bet lauksim straipsniy, zuriy rašymas dar labiau sujungs Tamsta 
su mumis. v

•Bet jei pats gali ar tokiy pazistamy 
my turi padaryk visa, kad Darbo Rankos susilaukiamos vis daugiau 
ir daugiau prenumerator!y, pagaliau gaiety būti spaustuvėje spauzdi- 
namos.

Labai prašom gavus , jįj neplesyt. 
Pirmojo numerio jau visai nėra, netrukus ir aabartiniejį bus didelė 
bibliografinė retenybe.
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DARBO RANKOS yra PIRMASIS LIETUVIŲ PERIODINIS 
LEIDINYS PRANCŪZIJOJE,

;Daiįininko• V. Kurausko 
\ 'viršelis- Rankos -reika

lingos,-- talkai, kraštui, 
knygai, varpai. ,

Išeina kas du menesiu.
Perkant vietoje kaina 30±*r. Provincijoje 45 fr. 
Metams 180fr. plius persiuntimas 90 fr.
Į kitus kraštus ir žemynus persiun
timui palengvinti patariau artimiau
siame paste už kieKvien$ji numerį. pir-„ . , ...
k±i vienį tarpt. .. įir vienai vietinį pas,- •'* •
to tarptautinį kuponu.

■ . y

Leidžia L.D. S, prie C.į'.T.C. 
savo nariams ir prijaučiantiems 
Vyr. Redaktorius. Dr, J. Navakienė.

Imp rime No. 12839
JJditeur Travailleurs Lithuanienss 
a la C.j?«T.C<> A . >
reonotypė - 26 rue de Montholon Paris 9-e' 
Directeur-Redacteur Mme J. Navakas.
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ILONA LEIMANE

T R E ui T I E S LOP Š IKE

•'Naktis, virs svetinio stogo, tamsiau nei Tėviške j- žydi 
širdis, it toji lakstutė erškėčio pažeista gieda,;?’’ 

'' ' liū lia ma^yti^ liū Ii a
mes abu našlaičiai ė's'aa, 
savo skausmu tyliai nešam, . , •1. "
liū lia. v ; ’"7 v.

Paskutinioji žinia mums,. Šiandien nuo tėvo atėjo, 
Tėvas žuvo,.kad Latvijos vardas amžiaus skaabėty., 

liū_lia mažytis liū lia 
sūnūs save paaukoj.o 
Žemei, kurioje ..protėviai sėjo 
liū lia

Aplink tave, it bitelė, dūzgia miegas saldus, 
Melski Dievulio, rankasvsudėjęs_už Tėviškę ir mūs, 

liū lia mažytis liū lia 
laumė tyliai atslinkdama 
spaudžia akutes miego migla.,

■ liū lia ' . i
Nuo blogo tave saugo dar motinos keliai, - • 
UŽmigk, užmigki, o tautai-Tėvynei augki dideliai.

’ / . . liū lia ■
H—F++4—F+++++++++4-H—k+4“+"i—F+++++++++++

++++++++++++++++++++4-++
++++++++++++++ ė’. ’’

, ++++ ' ' . '

IŠ pasirodančio šiomis dienomis 
poezijos rinkinio Ugunsputns-
Ugninįs paukštis,'laisvai su 
lietuvino, Raglivėį ■ •
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DIEVS SVETI LATVIJU

v v Lapkričio 18-jį Latviu Tauta
švenčia savo Šventę,. Jai ji tuo reikšmingesne, nes'net tada, kada 
mes gurėjome didžiulę nuo jūrę lig juru valstybę, puiziai tvarko 
mę, musę ;krau^o broliai težinojo priespaudę ir dziaugsmę ar pavydę 
kad ję broliškai tautai - lietuviams geriau sekasi nei jiems.

v v Latvię Tauta po tiek ne metę
bet simtmecię ištvermingo atsparumo,vsusilaužė šviesiu^ dienę, kai 

-Kuriose kultūroj srityse .jus net prašokdama, mus turinčius tokia • 
didelę valstybinę tradiciją. L i v

Ję puikūs moKslo ypač . folklo. 
ro leidiniai byloja- ilgi priespaudos .šimtmečiai, jei tauta save 
gerbia, nubėga nuo jos,lyg vanduo, - - . ; ,

v „ Latviams,esantiems Prancuzijo
ję, uz jos ribę,ypac Tėvynėje ir ištremtiemsįlinkime ,tvarstei -v 
išlaikyti tę ^razię jįeilę savai tautai, savai kultūrai, Kuria jie 
iki šiol pasižymėjo tardami- , _ ’ ■ ...

Dievs sveti Latviju
., \ ‘ ■" ■ ' Jūs dargo Tęvi juį ’. -

++++++++++++++++++++++++++++++++  
++++++++++++++++++++++

+++++:+++++++ . / ' '

Tautos šventės minėjimas Eorbache. .

v • PranSūzf įjok eolais metais, gražiausias ir la 
blausiai patriotiškas uainėjimas buvo Eorbache, Jo mėtų buvo su 
giedoti Latvię ir,Prancūzę himnai. Skyriaus pirmininkui buvo į 
teikta tautine vėliavę, kurię priimdamas jis, p. A, Apse pasiža
dėjo - parnešti ję iki Latvijos žemės, net jeigu butę ir prie 
šo kulipku peršauta. • , •

• - šito tikrai jaudinančio momento
žiurėjo ne tik vietos latviai, bet ir daug į tę minėįimę suk- 
viestę sviecię, kurie tę proga buvo supažindinti su Latvię tau 
tos dabartine buzle ir su josios teisėtais reikalavimais.

Ypatingo įspūdžio padarė vie
no Profesinės Sęjungos atstovo pareiškimas, kuriame jis tvirti
no, kad — mes_suprantame jums daromas jgkrj-aędas ir visa darysim 

kad jos Jums butę atitaisytos. Šitas pareiškimas, žinant kokios 
didelės įtakos ir nuolat augančios į si gi ja Sindikatai (Profesi
nės Sęjungos, yra labai įsidėmėtinas Ir butę didelis nusikalti, 
man Jyifiu nepriimtumėm mums ištiestos rankoso
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v " J.'jS. -..lAini stęris Lozoraitis. Paryžiuj e, r
■ - - Y -.-: ---- ----------------- ;------------___ — ---------- -—— ’ «

' ■ - •' 'V- '/■•i ■ ■■■■ . ' '
>; į- '• •'■ Jo .ĮSBSbėiencija ulinisteris Lozo

raitis , Lietuvos - Diplomat! josj’&'fas,* Šiomi's-- dienomis lankėsi Pa
ryžiuje. '■ t- r .. .... r >-r ■-

ta -••• c • • •• _ ,x -r.. Vienas LietUviy;Darbo Sęj&ngos
.'JV^L;ajrboš'nariu prie' progos/įteikė . visus iki šiol pasirodzitrsius 

"Darbo Ranku, "numerius' , ' /l ’ 1
Ppn'as. nii'nistėris domėjosi lietu

viu sindikatininku veiklš ir pridarė tokiam veikimui, Kuris gali 
daug padėti procesinius lietuviui darbininky ir tarnautoji/ intere 

: sus ginant ir užstojantį ypač yra sveiKintinas lietuyįu dalyva- 
.vi.mas lygiomis sU Kitomis t&utomis, tarptautinėje plotmėje. Taip 
- pat *■,- ministeris buvo painformuota į-r apie Ksty, Latvįy ir Lietu- 
' viu Uniję z prie C.P’.T.tU kuriai nuoširdžiai pritarė,

■ ' Kartu sii mūšy, valdybos nariu p. mi
nį;sterį aplankė ir "Vienybės" Korespondentas, kuriam buvo pateiktas 
kai kurios mintas apie dabartine politine padėtį i r. Lietuviskus 
reikalus. ’Mes čia dedame šio pasikalbėjimo santraukįį, ' j.

- Tai kas vyksta dabar Korėjoje pat- 
virtina mūsųsena teigimu, kad Soviety Sąjunga dirba visomis jėgo
mis ginklavimuisi stengdama iššaukti Laisvajame pasaulyjeneramumus 

" su-tikslu^ sukelti, tinkamu jai momentu-, Kar^į . i- ■
.- korėjos įvykiai' greičiausiai yra vi 

avieną ir svarbiausia ty’pasįruosjįmy fazė-but.entt?,r«Ąbj4.&į, Soviety 
‘ Sęjunga , turi tikslo įtraukti. dęr’laisvę pasauliu o’ ypač Jungtines 
•Amerikos Valstybes į yis§> vietiniu kary, kad galima bUty iš
semti visa demokrętinį pasauli ekonominiai , militariniai’ ir psicho 
loginiai, dar pries ty karę, Kužlame dalyvautu pati Soviety Sęjunga.

.T.: 3e. to spėju, Kad Soviety Sęjungos 
tikslas yra išlošti tikę laiko, kad ji galėtu pasigaminti pakanka
mai atominiu bomby Karo tikslamas ir suburti savo okupacįjon arba 
'•užviešpatauti, kaip galima daugiau teritorijų ir dideles žmoniy ma
išes, kad;; tada , kai pradės'Karę, pasauliui žūty ^unKiau priieti

.- prie .Soviety Sąjungos, " . ■J" ' '
’ v- Galima spėti, kad Soviety Sąjungos

diktatojius tikisi jos demokratiniam pasauliui sunku yra tinkamai 
pasiruošti kariniu atžvilgiu ir kad tas pasaulis niekados negales 
pradėti^defenzyvinįo karo, v

- Nėra abejonės, kad visi šie soviety 
apskaičiavimai pasirodys klaidingi. Kariniai ekonominiai j ir morali
niai yesursai demokratiniu valstybiy, o ypač Jungtiniu Amerikos 
Vai stybi u yra praktiškai neišsemiami.
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< - Visa tai sudaro viena ty sęly#
gy, pagaį kurias Lietuva atgaus _savo Kepriklaysomyby• Svarbiau
sioji tačiau sąlyga yra pačios .ausy tautos krašte nepakeičiama ir 
ir galutine valia atsta^Jii save valstybę nepaisant žiauriausios 
priespaudos persekiojimo, terory ir pavojy. Ta valia pasilieka, kaip 
buvusi ir tai sudaro mums svarbiausiąjį pagrindą pasitikėti ateitimi. 
Tai sudaro dar viena pagrindą, visados prisiminti, kad,kovoj uz Lie 
tuvos Nepriklausomybės atstętymę? Jauta nėra kokia abstrakci 
bet sveikas gyvas ij“ sprendžiamas veiksnys, kurio mes privalome

. ir privalėsime atsižvelgti,Ikiekvienu mūšy Tautai svarbiu reikalu 
Be mūšy kraštas gali apsieiti, bet mes be tautos krasta nereikstu- 
mėme nieko. , P 1

V • ■ ■ • * • •1 ■ k 1 1

v ■ ' v - įvkirįy gęndy ir spaudoje pa-
sirodanciy mano attzvilgiu pareiskimy as norėčiau pasakyti, kad 
mano pikuoji ^parėiga yra dirbti ki«Žk ^aliuj- ę pareigos kufias . man 
patikėjo Lietuvos Vyriausybė, mano’paSaUkimąs ir Lietuvos interesai 
Is manęs reikalauja atsidėjusio, bet .tylaus darbo,

v ... ’’ r - ■

- Grįžtant prie organižačijy, vi
sos lietuviškos organizacijos ir visos valstybinės įstaigos pri
valo dirbti sutartinai, vieningai, kiekviena padarydama ka gali savo 

; vo kompetencijos (jai pavesty.reikaly red.) ribose ir srityje.
‘ . < ' - Kai dėl visuomenes organizavimosi

" si visda reikįa prisiminti, kad nenormali„padėtis, kurįoje esame tę 
siaisi jau dešimtį mėty, o nuo -antrojo boiąeviky.įsiveržimo į Lie
tuvę jau praėjo daugiau, kaip penki metai.

... . ■ ... - Per tę laikę užsienyje atsirado
%- gretą Senyjy taip pat ir naujy, gėry, vertingy ir gyvu jėgy. Supran 

. tarnas dalykas, kad ir jos turi būti įtrauktos į bendrę lietuviskę 
-■ darbę, visy pirma netrukdant joms dirbti, pasireikšti. >

+++++++++++++++++++++++ .<
•r; +++++++++++++++

■ ■ ;■! •; +++++++++ >

• . ' :*..... . • • % •
Latviy Diplomatijos šefo J.E. Minis" 

terio Zarins, pareikštos mintys dėl Pabaltijo tauty būrimosi į 
sinndikatus , Kurios tilpo Latviy spaudoje, visai sutampa su J.B.

■' Ministerio St, Lozoraičio kę tik pateiktomis mintimis.
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felams numeryje prabils į aus p. 
Henri SINJOU, Krikščionišku jy. 
Prof. Stungy. Paryžiaus .Regi 
onalines Unijos Generalinis Sek
retorius, Tai yra didelis ausy 
draugas, jo aukšte mes..turime sa 
vo kambarį ir telefonu.’ ' ‘

*’ '■ ■ ' JUSECE SuClALk et.,, LlbERTE DU MONDE.

La lutte continue, entre le totalitarisme et la libertŠl

L*ėcrasement de 13 Aliemagne Nazie a etė lrun des episodes de cette 
lutte,

-Nous vivons en ce moment un autre episode: celui de la guerre 
"tiede ",

Que sera le prochain episode?

■ lies peuples Libres-s£entendent, s! arment. s! organisent puur fai- 
> . re face''a 1! effroyable danger ou! ils courent.

Chaque citoyeri frąnęais doit comprendre le pourquoi des sacrifi
ces ’(įdi 1 ui -sont demandes dans ce- but et accepter df enJ .supper 
ter sa juste part,.

Hn tant quc tellela C,Eo 'S,C0 n: a pas a intervenir sur ce 
plan. Hile n! est pas un parti politique. jSLle est une organi
sation pi'ofessibhnellec

Mais eile peut beaucoup, cependant;tpour que-i-a cl asse ouvriere 
ne supports pas, une fois de plus, le poids le plus lourd du 
rearmement qui s.s impose. ULle peut mener une action energique 
pour que Is effort Suit ^quitablement rėparti.

Eile peut aušsi oeuvrer efficacement .pour Is amelioration progres 
sive des salaires, des conditions du travail et done du ni
veau de vie des foyers ouvriers. Eįįe.pousse ses adherents a 
participer aux efforts en vue d* augment er la productivity dans 
les entreprises. Mais eile exige que ce progres se repercute. 
sur le standing des travąiįeurs et5de leur famille. *■

Elie peut enfin agir avec persevėrancę dans le s§ns de la reform 
me de la structure de notre regime ecohomique.
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Tout cela doit permettre uno amelioration constant© des conditions

Paris Confederation Internationale des Syndicate Chretiens, la 
C.P. T.C. peut rėpercuter ces efforts sur le plan international;
Tout cela doit permettre une amelioration constants des conditions 

de vie, dans les pays situes de ce cote-ci du "rideau de fer",

Malheuresement, la Lithuania est ‘ au-dela'de ce "rideau ni

Un certain nombre de Lithuaniens ont pu trouver refuge en Prance 
ou dans d‘autres pays litres. 1 " ■ ■

Ceux d’entre enx qui ont rejoint les rangs de la Section Lithua- 
nienne C. F. T. C. participant a 1’effort que je viens de rappeler 
Ils peuvent espėrer, comme les travailįeurs Franęais, une am ė - 
lioration progressive de leurs Conditions dfexistence.

Mais leur coeur saignera tant que leur Patrie he sera pas libėrėe. 
Nous, Franęais, qui avons vecu quatre ans "sous la botte" Nazie 
Ids comprenons. Et nous savons que 1* autre "botte " est .encore 
plus lourde*.

Mai's quils gardent espoir. Impression n1 a qu1 un tdmps..

■ .Henri SLnjon
Secretaire Gandrai de I1Union 
.Regionale Parisienne des Syndi

v Visu svetimsaliy. Darbo Sujungę,
pirmininkui p. Bahuaud išvykus į Siaurės Ameriką, studiją tiksk 
lais, paskutiniame Nuolatinės Komisijos (Vykdomojo Komiteto) po
sėdyje, kaįbant apie paskutiniuosius rinkimus buvo paliestas ir 
C. G.T. mažėjimo klapsimas.

i Kaip viena ir tai gal svarbiau*
siij provincijoje priežasčių buvo toji, kad pokariniais laikais, 
C, G. T, išnaudodama sunkia ekonominę padėtį, verbavo sau narius už 
visokiasįmaterilianės gerybės, o paskiau įj paslaugas gaunant mai* 
to korteles. Stygoms pagerėjus žmonės ėmė išstoti is C, G, T. 
ir is viso ėmė neapkęsti syndikalizmo. jf

Tuo reikalu generalipis C.F.T.C. 
viename bendru tarpsyndikaliniu pasitarimu esą pareiškęs: 

nukelta į p si.
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K U "'fi I y VAKARAI.

IŠ paslėpto dienoraščio.

Vytautas turi dienoraštį, DienoraSr 
tį, Kurį jis myli, brangina ir ker- 

, tu slepia. Visus pasisekimus, nelai
' .. . ues ir džiaugsmus, jis gandina ne

degtinėje, kortsose ar soKiuuse,bet 
savo Dienoraštyje. Kurį vienę die
na parveš Laisvėn Lietuvon ir kuri 
ris-jo visę pergyvenimu tikrasis liii 
Uininkas,

Lygiais, vienodais žingsniais Vytau
tas pereina Trocadero aikštę. Pro riimu tarpę,lyg lanko iskaypa, atsi. 
veria didžiulio miesto vaizdas. Priėjęs akmeniniu laiptę krašto jis 
atsisėda,{Jo rami eisena, paprasto Kirpimo, dryžas, Kiek perplatus 
paltas ir pilka nebe visai nauja skrybėlė, nekreipia niekeno dėme
sio, nors minia skuba. " ■

Jis netrukdomas giliai atsikve
pia ne tiek dėl dienos nuovargio, KieK stengdamasis įtraukti dau 
giaus tyro uro ir susikaupti savo vienišume.

Ne pirmu kart ateina Čia Vytautas
v , | v

Jis mėgsta sitę vietę . Ir mėgsta ję ne todėl, kad, skurdžiame , jo 
gyvenamam Kambarėly, btitę negęra pailsėti po sunkaus darbą fabrike. 
Ir ne todėl, kad, tarp issidaziusįę merginę,kabarete biitę nelinksma, 
arba bętę šiurpiai nemiela,tarp issigerusię draugę, pakortot. Stip
riau uz kitus jo pergyvenama sęvė tautos tragedija, kuri jį verčia 
ieškoti vienumos ir ateiti ciė šiandien taip brangię Kilčių dienai. 
Atėjo,,, bet nemato jis, žėmai i blizgančios upės, virš gurios ste- 
biasi nuostabus Diffellio kūrinys, nepastebi nei skubancię žmonię, 
nei automobilię, Jo žydrios, pilnos ilgesio akys skrieji virš migs 
to bokštę į Šiaurę, kur prię banguojančios Baltijos liko jo tėviškė. 
0 ten žeme* paukščiai, medžiai, namai ir savieji, jeigu dar vietoj 
gyvena, ruošiasi 1949 metę Kucioms,

+++“b++-b+++++++ + 4- + 4"++4*++++++■f

++4-4-4-+++4’+++++++

Baltu, nuo šalčiu girgždančiu 
sniegu, Vytautas kaupia Gedimino■kainan, Jo jaunę, it geležinę 
dvidešimts dvieju metę krūtinę, veržia žali Kario drabužiai pa— 
puošti su'Vyčio sagom, Didami pratimams širyt dainavo> taip 
gražiai skambias dainas, Politrukui gi įsakius, už nevykusį
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vančiy piliy ir ~ociy kapy ak-M .._t . . r. .
mindo svetimi batai. - •• v ' ■ u

• ■■' . Isalkasiom akio vėl dairosi, Ze
nai, kairėje matosi savo smailais bokštais 'Šv. Onos Bažnyčia, 
priešais Katedra, toliaus virš^vingiuoty gatveliy - AUŠROS Var
tai, štai miesto Rotušė ir bokštai bokšteliai aplink/ Viskas baį. 
tu sniegu lyg minkščiausiais patalais apklotu. Ir štai tos baku 

. želės, miesto pakrašciuosfe tarp Kalny- susigulusios nelygiose gre
tose lyg išsigandusios kurapkos. Tarytum užburtas >tovi, 194Q a. 
Kušiu pavakary' ant Gedimino Kalno, Vytautas ir nejaučia nei zvar 
bausmėje, nei taip greit bėgančiy trumpy kario laisvolaikiy mi- 

' naciu. Dvasioje kartoja dar kadaise išmoktus ir aeklamuotus pos-

/r'-. Gražuš-d,. ./VILNĮAŪi Tu ryto meta,
• ' - . Kai saule teka pro Kryžiy kalnai

■ . Akys gėrėdamosi. šiuo brangiu vaiz
du nukrypsta į ledo sukaustytu Nerį,’ virs kurie ant aukšto kalno 
kyla susiglaudę. Trys Kryžiai, iš Katedroj varpinės bokšto nuaidi 
penki galingi dužiai ir jis,spartindamas^žingsnius, skuba į ka
reivines, 0 miesje burzgia purvini sunkvežimiai,.slankioja nus- 
kūrę raudonarmiečiai ■> Brr. ‘

■ ~ ■' w Mėgo yytautas vakarais nuo ža
liojo Kalno. žiūrėti_'į • tiesiu gatvįy žiburius^ ar stebėti/ Ry
gos miesto architektūrą , Bet Vilniuje jis jaučiasi visai kitaip 
ir Vilnių jis m£to visai kitokį, daug brangesni, daug artimesni, 
tarytum liestu švenčiausia relikviją Tas Vilnius, kuris buvo 
taip iigaį.atimtas ir Kurio ateitis tokia netikra. Kartu skau
džiai jaučia, kad šįvakar nesės tarp namiškiy prie balto stalo, 
šienu papuoštu. Nelaužys plotkeliy su tėvais ir seserimis.

Kareivinės jau prilindusios sil
kėm ir autkojais dvokiančiu a^ijaty. Nebus dainy hei giesmiy. 
Nuotaika labai prislėgta, neš uz draudimą įupinėtizdury ir lan^ 
gy varines rankenas- vadai daugumoje išvežti, Nesinon ten gria 
ti bet Vytautas nesustodamas., skuba,- žmonės neša egleŠakiu vai 
nikus ir gėlės Katedron v didžiajai Kristaus gimimo Šventei? Vy
tautas, pamato vien^ eglės šakelę, pasilenkia, paima ir įside
da į kišenę. Vėl skuba, bėt pasidarė Lyg lengviau, lyg viitin
giau.

++++4-++++++++++++++++++-!-++++++++ 
++++++++++++4-+++++ ++++
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Vytauto jaunystėje, p imosios 
Kūčios wbe savųjų, giliau pergyventos, nebuvo paskutinės. Okupantams 
besikeičiant, nebuvo jam lemta padėti munduras- .Šokančias Kūčias su
tiko prįe^Šventošios krantu, kaip - Savysaugos Balinių karys, žalio 
siuose miškuose slapstėsi gaujos rusų ir gudų, kurie plėšė sodybas, 
paskutiniuosįus drabužius išsaugotus'per karą.' Dar klaikiaus buvo Vi 
Vilniaus kraštu, kdr ginkluoti raiti lenkai'žudė išimtinai lietuvius 
.net ištisomis šeimomis -su moterimis ir mažais vaikais. .Jis ir kiti 
kariai žmonėms .teikė neapskomą džiaugsme o kartu ir ramybe.

' ' i Daug kartų Neris narsiai laužė 
ledu^, ledo užtvankas ir tiltus. Daug vandens nubėgo mūsų upėmis , 
ir ašarų tiek pat. Sprogo medžiai ir vėl numetė lapus. Vytautas pe
rėjo jbal tuosius Karpatų kalnus- Ukrainos lygumas .ir Donbas'o šiai 
■tus. Akys matė daug vaizdų , nematytų kraštu ir žmonių. Bet niekas 
jam nedarė jokio įspūdžio, viskas buvo svetima nemiela- Tik kaimy- 
pranešė,, kad vokiečiai>uz pasipriešinimų išvežė jo mylimų Onutę ir 
kai rusų tankai, prasiveržę,sukėlė jpanik&t Vytautus "metė šautuvų 
ir prisikrovęs granatų į sanitarinį krepšį, pėsčias, važiuotas, gri 
ža-į tėvynę į kaulius. Onutės neberadę,•<■

v kirsdamas ant savęs ir vadų, su- 
.organizavo partizanų grupę ir- ųzpulaįnę jo ypač .amunicijo.ę ir žmonių 
transportus. Sužeistas pakliuvo priešui ir gabenamas .'sušaudymui , 
per oro aliarmą pateko prie kito, transporto ir buvo atgabentas į 
Havre j^rancūzi jon. ’ = .

r++++++++++++++4:+++++-f'+ ;-f7x-h++"?-+4-+
++++++++•**+ -F++++ *-+++-b+++++4-++++

Jau seniai nustojo dundėti pat
rankos, nuo bombų sprogimų drebėti žemė. Visgi jis pats jaučia, 
kad ilgai trunka ir vis dėlto labai sunkiai1 atgaųnas pusiaužvy- 
rę. Tik kai pateko laisvėn, ir buvo gižunų tėyiskai globojamas 
pradėjo džiaugtis iy dėkoti Dievui, k&d gyvas išliko. Kiek kap
sų tęko žvelgti mirčiai i akis1, i į Ar tai kautynėse, ar vokiečiu kankinamam. 1 u ’ «

. Akmenys sutrupa, kalnai sumažėja
ir Vytautas vienuoliktas yienišas Kūčias sutinka jau visiškai 
kita-ks.x„Tai jau ne tas ryžtingas, kupinas pasiryžimo, gražiau
sių vilčių jaunelis,, kuris kadaise kopė i Gedimino kalną. Tai jau 
subrendęs“’:'.! daug iškentėjęs žmogus. Nebemoka juoktis, dalyvauti 
linksmai pramogoje,:šokiu vakaruose. Surambėjo, išoriniaį kiek 
susiurkstejo. Tačiau liko tvirtas dvasiniai ir pasitikinciai^zvel 
f i a į visokias .nelaimės ir tautos ateitį,, lyg tas ąžuolas, uzaugt • 
ęs audruose, gyvenimo audrose. , .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++4”F+++++++++4-++4-++++4*++4"++++++
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v Jau seniai saulė nusileido,
z sislėpdama, paauksavusi bokštus ir kalnus, nusirito kitapus upės, 
y. Skaidrioje mėlynėje ėmė žibėti žvaigždės. Slėniuose jau slinko 

prieblanda, Vytautas vis sėdi, nejudėdamas, suakmenėjęs,
Ūmus, besiveržiančio vandenie 

triukšmas, nutraukia Vytauto mintis. Tik dabar jis pamato, kad 
jau vakaras, kad dangus žvaigždėmis pasipuošęs. Į Trocadero fonta
nus laisvėn is storę vamzdžiu, besiveržiąs vanduo drebina aplinke 
rodos ir lempai Šviesa nuo to sudrebėjo. Tos gaivališkos jėgo* 
prasiveržimas kelia jįnuo aKmeninio suolo ir verčia skubėti

’ v Vytautas vainosi,nenori pasiduc
ti, jį stumiančiai pirmyn jėgai. SKubėti? Kur? Negali jis atverti 
jaukios gricinį duru ir sėsti su seserimis ir broliais prie bal 
to Kučię ėtalo. Neis į eglešakiais išpuoštu bažnyčią ir nugiedos 

Bėkim, bėkim piemenėliaii
Monotoniškame vandens ūžesy, pri 

■ simena Baltijos pakrantės, kai dŪKsta vėjasaudrai kylaAt, liek
nu ęuselię viršūnėse. Taip ir šitę šventu Kuciu vakarę, renkasi 
virs žmonijos audrę debesys. Jis ramus; žįno kad po audrę, tamsos 
ir kovę aus didis rytas. Jo sielos dienorašty dęr ne viskas užbaik 

. ten pastęviai laukiama tos didelės džiaugsmo šventės kai:

Kils is dulkiu Gediminas,
Visas miestas sudrebės, 
kai pulkai jo kalnus gina 
IŠ kairės ir iš dešinės.

Vėliavos nuskaidrins veidust
' " Kils ir rymuos ant pilies.

Ir skambės po miestą aidas 
Is kairės ir iš dešinės.

P. Jfi.

++++++++++++++++++++++ 
+'4-++++4- +.++++
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v Spauda buvo ir yra veiksnys
(tikras, ne is pasivadinimo ir vaizduotės), kuris tūkstančius 

, lietuviu čia pat po kapituliacijos sucementavo plieninėn poli- 
. tiniy emigrantu grandin. ' . M

v ■ Spaudoje, o ne Šios ar anos*
■ organizacijos protokuose, ieskos ir bent dali atsakymu ras a"*- 
tai ties istorikas. Tremties spauda pasiryžusi grįžti -Tėvu že-

• mėn, išsivadavimo valanda, anuot Dovydėno, " ratuotos bites ne
šuliu, d ne dūzgiančio trano' alkanu Smalsumu".

w Mums tektų didžiuotis , jau,zi 
nant patį faktę, kad lietuvis žurnalistas, ypač- tremjyje, įkvepi 
mo semiasi ne. (X ar Y pagerbti) akademijose, bet- Is -gyvenimo, 
riistau^ ir kieto gyvenimo. Liaupsinimus gaįi atlikti kiekvienas 

■■ pasirašyti sugebąs, juoba liaupsinimo geidziantieji patys parii- 
‘ ■ pina "tėkstę.

Žurnalistas eina tiekai tarnauti, 
Žurnaliste akyse kenčianti ir kovojanti' Tėvynė.

' Pastatykim taškę ant,-i-, n Įjr> 2.

.‘ , Darbo Banku redakcija, jau p
.'praeitame numeryje prašė ateiti į taikę, parėiksdama, -Darbo R 

Rankos bus tokios, kokias mes jas savo rankomis nulipdysime- 
todel• dar‘kartę prašome prisidėKite savo korespondencijomis, 
kad kuo daugiausiai likty žinių apie tai kaip "ietuviai Pran-

- Cuzijoje^gyveno^ dirbo krutėjo,, Žinodami, kaip yra sunku net
.Ii mokančiam rašyti, gerai išreikšti savo mintis t.y pastatyti 
taškę ant jį. mes .duodame ištrauka iš pamokymu^kuriuos davė 
vienas miisy seniausiu žurnalisty -Britani jos Lietuvio- redakto
rius K. Obolėnas, jaunam kę tik pradedančiam-šį garbingę darbę 
Mikui- Pavažai-!- kuris dabar talpina nemaža straipsniy apie tai 
kaip gyvena Anglijoje Lietuviai. ...

Savo straipsnius jis pradeda 
sekančiai: VIETON ĮVADO

Redaktorius trenkė kumščiu į 
‘ stalę ir dusliu balsu sugriaudė: v

"Ayba duosi, pagaliau, reportaza arba... " 
As nesęmonmgai pakartoju "arba.,..?" v ’

■ ’i , "Sėsk pašnekėsim"- tvirtu balsu lyg paprašė, lyg į-
- 'įsakė redaktorius. Ir pasiūlė uzsirukyti. cigarę.Tai buvo ženklas 

$ad jis ne ti£ nepyksta, bet ir-,tnori susitarti su manim, jaunu 
žurnalistu. Užtraukęs porę diimy' nurimau. Ir Kaip p$ rastai būva
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su visais ultimatumais, taip atsitiko ir šį sykį: Jis tapo.priimtas 
" matai Tamsta. Velniškai nepato

gi biiklė. Mes rašome apie politikas, mes dedame ilgiausius pąmok- 
slus kaip turi tas nabagas lietuvis gyventi, elgtis svečioje saly, 
Kaip ir mięk jis turi mokėti visokioms sąjungoms ir įvairiems fon
dams mokesčiu, rašome apie buvusias dienas įr busimas, ir bendrai, 
daug nereikalingu daįmty įdedame, nepraleidžiame skrupulatiskai ne 
užfiksavę £as kur pašoko, i^as kur padainavo,’ koks visuomenės vei
kėjas ką'išmintingo a'r neišmintingo pasakė, ką koks skyrius padarė 
ar paaarys, kuri pirma apygarda( Anglijos "ietuviywSąjungos sky
rius) ką sugalvojo įr nuveikė, visokius atvirus laiškus dėl užsi- 
gavimy, vieąy pareiškimu’nepasitikėjimo savo skyriaus valdybes, o 
jei neduok Dieve, kur anglas paplojo būdamas miisy kokiam nors mi
nėjime, tai mes atžyjįme didėlėmis raidėmis, kaip tikrai didelį 
miisu laimėjimą ir įnašą į pavergtos Lietuvos atvadavimą. Gal but 
ir svarbus tu vi sy"kosteliu medadzeriy ir jy Welfare Officer’iy 
nusicįaudėjimai, bet ir jie jau nusibodo. Mums reikia paties gy
venimo. Reikia atvaįzdyoti kasdieninį gyvenimą tokį, kuri gyvena 
lietuviai patekę į■sį krėsta. įsivaizduok Tamsta: po keliolikos,' 
^etyjkada. jau buąirne grizę laįšvon Lietuvon, koks plunksnaugrau*.

,odipius viršelius įrišto "Britanijos Lietuvio, esančio Lietuvos 
Didžiajame Muzejuje, pagaliau kreipsis į mane ir teirausis ar nėra 
kar nors specialiai fiksuotas lietuvio gyvenimas ir jo darbas kokia 
ne nors, leidiny , nes laikrašty jis to visko neradęs. Ir ką jam ga
lėsiu atsakyti ir kuo pasiti kinti? kad man korespondentai nerašė? 
Kad musy tremtiniai gyveno tik tautiniais šokiais ir chorais? Kad 
jie darbo nedirbo?vJuk tai tragedija* Tiesa miisy korespondentai 
lyg susitarė, nerašo apie kasdieninį lietuviy gyvenimą . Jy nuomone 

•i gal tas gyvenimas nevertas jy garbingos plunksnos?
. Buvau sugraudintas ir įtikintas

padalyti, kad musu redaktorius nebūty busimą isto- 
yi-Ky ožkeli tinto s Sęimęiaingu šabo tašu ir. oasiryzau ii gelbėti zi -• nejau, kaip lengva rasyti^apik ^unciugeli^^, .pišk^vį išpil
dymą1' apie ’’neaatyt^.ir negirdėtą neirti rn-rmi-
mininko "kruopščias pastangas" organizuojant "tokio mąsto iskil 
16 S *__________ _______ ‘ 2 **••• rxg no g -r> rtunil SI Titai Till Cn H C! U" O "i 11

ir "organizatorius ". Taię visa tai buvo žinoma. . 
ei jas" buvau įgudęs į... "" įy——-y
rasta gyVenimą-dalykas buvo man visai naujas. Na 
nori' galiu pamėginti.

" Bone Redaktoriau
"žinau, žinau ką nori pasakyti,„Honorarai, kelio

nės išlaidos ir 1.1 ir t.t. Matai mano mielas,, čia tos išlaidos vi 
sai nedidelės.Tamsta nevažiuok kur nors tolį, bet įr ne Londone, Pa 
Paskui dar žmones pasakys, kad redaktprius_puts_suiabrįkuvo. ?uti 
nai reikalinga provincija . Bet netolimu. lamstu nuvuZiavęs rinku

- kad mus 
,s ai

negirdėtą Intthpffetfabi", pagirti pirmi-

išvardintį’ kitus nusipelnusius ir henusipelnusiūs ,"veikė jus" 
ta. Jau tokias "atesta- 

parašyti ty įvykiy nematęs. Bet rašyti apie pap’ 
” i, jei redaktorius

" nedrąsiai pradėjau.
X,vliUUUlUlČl|< jj.cj.xu— 
,. čia tos išlaidos vi 

, be o . 
ats- su:
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Medžiagos laikyasciui, turi sutikti visą eilą žmonių ir su jais . 
pasikalbėti, pačiais p aprašei ausi ai s, juodu gyvenimo/Klausimai s: ką 
dirba, koks darkąs, kiek uždirba, kiek prarūko, kiek .’'pralaka ", kiek 
šiaip visokiems niekams išleidžia ar skaito "Br.Lietuvi! " ir -dul
ko skaito,;ar priklauso DELS (Did. Brit. Lietuvių Sąjungai) ir ką- 
del priklauso, neš neskaitymas ir nepriklausymas.mums-ir taip aiskus 
Ar gris po busimo karo Lietuvon ir dėl ko gris. Ar patenkintas savo 
skyriaus valdyba ir«kodėl patenkintas. Ną, ir visa tai labai glaus
tai ir trumpai surašyk. Beskaičiuok eilučių, Vistiėk honoraro negau
si. Tamsta esi dar jaunas.žurnalistas- *ii'dangelio’-daJiykii ir neži- 

" nai. " / ■ ' - v -■
Žurnalistas yra žmonių gerbiamas 

asmuo. Baugiau kaip kunigas'ir daktaras.-Įr netiek jį gerbia, kįek 
j! jo bijo. Kiekvienas žmogus turi savo ^griekų1' ir mano, kad sis žmo

gus t.y, žurnalistas, visada galiuką nors išvilkti diyjiuš švieson. 
Taigi Tamstai atėjus kalbėtis tikslu parašyti į .laikraščius, busi 

: pats '-.mylimiausias^zmogūs. Tamsta,vaisins,girdys lyg sąmonės netek? ».
mo ir„visuotino užsimirsimo. Kartais gali-ir apkulti.,jeigu perdaug 

jau knįsiesi į jų reikalus ir busi nudavęs, kad šį tą’zįnar ir daugiau 
iDi^ye saugok »uo'neaiškių ar dviprasmių klausimu.' Sveikas ..galvos nepar 
: vesi; Bet vaisinti tai" Vaisins, Tad ir bus tamstai. honoraras. 5r gar 
be. Ateityje . Tamstos'vardas' bus nekarta linksniuoja-ia-s laisvoje Lie 
tUVo je- ”®ikas Pavaža galvojo taip ir uain "«■

v , "Pene, rudaktoriau .kada, ir kur kon-
kreolai važiuoti? buvau kaip įkaitintas tų visu perspektyvų.

■ - "Važiuok Tamsta čia kur nors netoli
Londono, kad„ ir į centrinė Angliją, kur ypa daugiau lietuvių iy fa 
brikų". Ž±--. §ia pat abu^prilipome prie „didžiulio B. Britanijos žeme 
lapio. Pavod^iųjęs pirštu.po jį. jis iškilmingai nusprendė:^-'

’ " Va čia bus tvarkoj- Čia Birmįnga-
; u-jtei uovenbi’ys, aiuuuxug<>uua«i, pagaliau netoli ir Leiceste 

<5ia turėtum pririnkti tiek ir šitiek medžiagos. Tad Laimingo s v - - •
„ Paspaudė man dešine ir.as, persiėy 

gražiu perspektyvų svajonėmis, išdūlinau is 
Lėidaūsi jo nurodytą kryptimi.. . v . f

' - .Stengiausi • atsiminti . visus redaktoriau
riaus ' tėviškus’pamokymus, visus jojo pastatytus man aS’davinius, jo, kaip seny, vilko, profesinius patarimus; ir juos, vykdžiau. vyso 100 
procentų tikslumu, kaip man pasisekė tai >atlikti, rtąspr'endzia skai
tytojai ir mano .bendradarbiai. t,yc- "tie -patys,įysu Afurįaįš; turėjau gar
bės kalbėtis.ir^kųrių. pavardės figūruoja.’ šiame rėpbrtazįe ■ >feia proga 
turėčiau pasiaiškinti kad-darbą.norėjau atlikti kaip įikras fotugrai* 
fas, fiksuodamas lietAviu gyvenimą Anglijoje stengiausi nieko nuo s* 
veš., neirpridlti. 'np± atimti,, vadinasi, nei "tirstinimasį' nei "ęuzavim:_
mas" nebuvo-, manė, tikslas, iŠ esmės kalbant, Aulš ir tikslo nerą nei 
ką “juodinti1’, riėi"baltinti" v ‘ ’ i -

... , ištrauka‘.i sireportažų, pavadintų;
Kaip gyvena'Angį i j o’j ė Lietiiviai,

Miko Pavažos,,

7 t*
Mas, nacių / čia CoVentrys, Leamingtonas, pagaliau netoli ir Leiceste 
ris. _ iv.__ _1_L 1
kelionės ir aš lauksiu nekantriai" 

meš misįjos svarbumu ir 
redaktonaus kabineto ir

i
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Brangus Skaitytojau,

Darbo Rankos Tau praneša , kad.; 
netoli Paryžiaus neturim nei miestinei fabriku, kur gyventu 
ir dirbtu didesni liet^vię kiekiai.. Kaip tyei atidesni Lietu . , 
vię susibūrimai yra pačiuose Prancūzijos pakraščiuose. Net di
deliu žemėlapio neturim, kad ties juo pasilenk^ galėtumėm pa
sakyti, va is čia būt^ gera gauti reportažę ar koresponden
ciją. Juo mažiau turime vilties nuvykti ne $ik į angliję ar Vo 
kietiję, uet net ir pas lietuvius, gyvenančius Prancūzijoje 
Taip'artiiil’ Redikcijos bendradarbiai tau negali ateiti į taikę. 
Tat, būk geras ir pats ateik prie mūsę . Jeigu redaktoriaus 
Obolėno patarimai daug padėjo kiikul Pavažai. 0 jo reportažai 
tikrai puikūs, ‘tai kodėl gi Tau jie negalėtu padėti. Kodėl gį 
ir Tu juos paskaitęs, nesuprastum, kad įabai yra svarbu, uz 
vis svarbiau, kuo daugiausiai palikti medžiagos tiems kurie 
gyvens po musy, apie musę gyvenimę, darbę, džiaugsmus ir^rūpes 
cius, apie musę pastangas Kiek išgaiim kuo geriausiai uždirbtu 
pinigę sunaudoti ir t,J ir 1.1. Nei styliaus nei gramatiniu • 
klaidy. nebijok - bus ištaisyta,■ . „

Jei vienę įvykį aprasysi-bus ko
respondencija, jei sudėsi kelius įvykius t.y. pasikalbėjimus 
su žmonėmis ir paimsi tę Kuris bus lyg bendras visiems su ku 
riais kalbėjai,, tai bus reportažas. Žinoma antrasis yra kur kas 
vertingesnis uz pirmąjį.

++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++

Kaip gyvena Anglijos Lietuviai. .

, * ištrauka IŠ M. Pavažos
reportažo. ,

Dirba ir mokosi
v. „ ' Taip daro J, idašanauskas jaunas

yyras, 24 m. amžiaus vedęs jau Anglijoje ir sudaręs lietuvišką 
seimą, auginę dukrėlę. Dirba verpimo skyrįuji^nAišM&iciuŠ -'>8. 
Šokius mokesčius,,gaunu į rankas 7,o.o sv. -7,8.0 sv, .’(svaras 
turi 20 šilingu, šilingas 12 penu, vadinasi gauna,UJ7 sv. 6 sil, 
ir nė vieno Peno, apie 72xr ir. savaitėje apie 3c,000frT me
nesiui, vbet) Auglį joj© yiakas.. skaičiuojamą, savaitėmis ir zeJiiau 
pateikiamos sŪflbs yra;Sav&itin^. red: .... '
' , .-..i, ’lKie^ti'51eiėžfŽtė,'‘'1pra^}^e^imiii7‘’t

* v "Uz butą, dvieju kam/barių ir^bes 
drą virtuvę, vonią, moku 25sil. Turįu savo baldus. Valgiui išeina 
2. 15,0 sv. Uz elktrą ir dujas 7 šilingai. Smulkmenoms dar (kėli 
šilingai. Tai^L butiniausiems reikalams iseįna sąvaitęi 5.0,0.st 
Savo reikalams imu savaitei 1.0.0. svarą. Is ję išleidžiu: cigar£
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3 8, 

tems- 6 sil., kinui vienękartę -savaitėje su žmona- 3/6.. (apie 
150 fr. ).»kitas iąeina įvairiai spaudai. Skaitau kasdien "Daily 
Express" ir "Coventry Ev. Telegraph" ir savaitinius "Everybody" ir " 
ir "John Bull". Prenumerugju "Britanijos Lietuvį" ir Tremtį". S 
Stengiuosi įsigyti visas išeinančias tremty lietuviškas Knygas. 
Taigi, šitiems reikalams ir organizaciniams išeina dar 10 Sil. (į 
mėnesį apie 2000 fr. red.)" v f

"Ar Tamstos žmona dirba?".
'Pirmiau ji dirbo fabrixe. Bet pa

didėjus šeimai, teko likti namie ir auginti duxry. Dabar vėl mė
gina dirbti, Gavo darbo vienoje kavinėje Kaip padavėja. Dirba 
vakarais , 5 dienas. Us darbį gauna 2 svarus.

"Atrodo, turėtumėt susitaupyti?", 
labai nekuklus Klausimas.

^'Apie 100 svary turiu susitaupęs 
BeJ turėjau daug^ir išlaidy. UŽ baldus sumoKėjau 80 svary.Dra
bužiams į metus išeina ligi 35-40 svary. UŽ sayo moKslę esu su
mokėjęs 26.10.0 svarų. Esame jauni. Nieko atvažiavę į„$ngliję ne 
turėjome. Sukūrus šeima, visko reikėjo. Ibarus<nevaikščiojam.Nie 
kams pinigy neleidžiame. Kietai taupant ir kukliai gyvenant, i,'., 
taip ir stumiamės. ?

« ■ < "Paminėjote moksię. Būty įdomu
Kiek smulKiau išgirsti apie tai".’

’f "Noriu įsigyti elktros inži
nieriaus diplomę. Tam tikslui reikia skirti 5 metus. Esu su- 
siryšęs su "British Institute of Engineering Technology" Dirbu 
ne per daugiausiai-3-4-val. per savaitę, už įmokėtę mokestį gau 
nu visas reikalingas knygas, pamokas-uždavinius ir Konspektus. " b v

v "Ar neturite ziniy apie kitus
lietuvius, gyvenančius Coventry, Kurie atspėjamą nuo darbo 
laikę naudoty moKsįūi." „

"Yra keletas. Vienas tokia pačia 
sistema moKosi buhalterijos ir sęskaitybos, kitas-kino technikos 
pora lanko Technical College vakarines pamoxas, o apie 40 asmeny

■ dar ir dabar mokosi angly kalbos. Girdėjau, kadlietuviu „grupė 
pas specialiai paimta Darbo Ministerijos mokytoja yra didžiausia 
Nors lietuviu grupė,’palygini .Cfijyžntry..o ■ 
a/1 .y ■- ' ■/. ? \ yrunėj-: .■•t_y ,i

v. . ’ ' J . "Ar neketinate kur nors toliaupavažiuoti. Ar nenusibodo Anglijoje?"'.
"Niekur neketinu ir jokių planų 

neturiu "t ; . v. T
" Okaip su grįžimu? Neturite 

baimės dėl būsimų sunxumy Lietuvoje?". „
v "Kai tik susidarys šiokia to

kia galimybe, grisiu nedelsdamas. Jokie sunkumai manęs nebaido.

„ v , , , Aciu tokiems lietuviams, kaip
p. Masanauskas Anglijos lietuviai įsigijo puikius namus, apie 

tai sekančiame Darby Rankų numeryje.
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ILONA LEIMANE

Malonu mums yra pranešti, kadLat- 
viy Darbo Sąjungos prie G. F. T. C. sekretorė ir josios kultyriniy 
reikalu tvarkytoja, rašytoja Ilona Leimane, siu mėty gale isleis 
savov ketvirtąjį poezijos rinkinį vardu UGunspudns/ (Ugn i riis 
paukštis), ‘

. . v 1 Ilona Leimane yra šiandien vieny
didžįausiy o lygiai ir viena našiausiu Latviu motery rašytoju. 
Priąš atvykdama į Prancūziją, ji jau turėjo labai ilga j r vei 
kalu skaičiumi ir jy kokybe rašytojos karjera.

Pirmasis jos’poezi jos rinkinys 
pasirodė 1935 m. SLrds_vardu. 1939 m, pasirodė novelių rinxinys 
Sermūkšniy vynas (Sfermūkšu vins) Viena ty novelių, skirtu kovai 
už Nepriklausomybę, suruoštame karišky apsakymu konkurse, laimė 
jo Lacpleš'o karo Ordeno Tarybos premijy. Tais pat metais pasi 
rodė pasaka - Nagingas Petras (Knasais Peteritis). 1942 m. pasi 
rodė jos antrasis poezijos rinkinys -Dvi Šviesi (Divas gaismas) 
Tais pat metais pasirodė pats svarbiausias iš iki šiol paskel 
bty- veikaly - Vilkaičiy paveldėtoj1 iču mantimiece )kuris 
susilaukė latviy kalboje trįjy laidy(ruošiama ketvirtoji)jįS 
v'o išverstas į esty ir vokięčiy kalbas. Vertimas lietuviy xalba 
dėl 1944 m. tragedijos neišėjo. Gabiausias tarp jaunyjy kompo 
zitoriy Bruno Skulte,pagal ty romany ir tuo pat vardu,parašė ir 
pries pory mėty pastate Oldenburge, opery. 19^5m, išėjo pasaka 
(antroji) - Pasakalįarmingoje žemėje (Laimes žeme). 1944 metais 
pasirodė treciasis poezijos rinkinys - Saule un Tu.1947 metais 
išėjo jos antraisis romanas Vadatajs ( Klaidziojautieji žiburė
liai). 1949 m. pasirodė jos tretysis romanas 1 Mates cilts (Mo
tinos giminė).v . 1950 m. spaudoje pasirodė atskiri fragmentai 
is baigiamo rašyti romano (trečiojo) . Es tas neesmų (AŠ tas ne 
esmi),v Briva Balss,Kanadoje š. m. . tautinei šventei pagerbti, 
lapkričio 18 dienai specialiai skirtame numeryje pradėjo spau- 
zdinti, penktąjį Ilonės Leimanės romanu- Kaila dziviba (Nuogas 
gyvenimas), kuris tuojau bus’ atskirai išleistas. Šalia savo kaip 
rašytojos ir poetės kuriniy rašo begales straipsniy apie Pran
cūzijos meny ir kuįtury savo straipsniy tematika ir gausumu , 
priklauso prie didziausiy siy dieny Latviy tautos zurnalisįy.

• Grįžtant prie jos penktojo poezi
jos rinkinio, kuris jau baigiamas spauzdinti Esty, Latviy ir Lie 
tuviy Darbo Syjungy Unįjos fėmuoSe, tas rinkinys sudaro dar nau 
jy Pabaltijo tauty gražiame bendradarbiavime, grandį. Šiam poe
zijos rinkiniui labai nuetaikingas iliustracijas yra padaręs, 
mysy gabiausias ir darbsqiausias dailininkas - Vytautas Ka- 
siulisi . v
P. S. Vilakaiciy paveldėtoja gavo Kultūros departamento >pre- 
mija, kuri buvo duodama, kas treji metaii J. B;
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So mikutaviCius, .

ujl ufl Tm E T Y J EPARYŽIAUS LIETUVIAI ,19-me

Lietuviai ieško prieglaudos 
Paryžiuje, tarn tikrais l&ixotarpiais, jaunuo pat antrosios 18-jo 
šimtmečio pusės,'„Lietuvos-Lenkijos dalinimo metu. Napoleono karas 
sukėlė, didesnę išeivių bangą: net jo pritariau sudarytoji lijreiaws? 
vyriausybė jį lydėjo po nelaimingai pasibaigusio žygio į Rusiją.

Didžiausias lietuvių judėjimas Pa 
ryziuje pastebimas po pirmojo sukilimo. Tada Prancūzijoje atsirado 
.daug lietuvių. bajorų, ypač iš Žemaiti jos.. Jie susitelkė apie 1831m. 
gruodžio 10-j, diena įkurtąjį Lietuviu įr Rusu žemiu Draugiją, ku 
rial tarp kitųkpriklausė Adomas dičkevieius ir istorija s Lelevelis#

1 ‘ Pirmas didesnis tos Draugijos pa
sireiSkimas buvo jos suorganizuotas, 1832m, kovo.25 dieną,sukilimo 
metinį minėjimas. Jis buvo iškilmingas. Jame dalyvavo netik lietu 
visi., bet ir lenkai, . taipat aukštosios prancūzu visuomenės ir vy 
riausybės atstovai, dinėjimo metu karstą-kalbą pasakė Žemaičių baj.o 
ras bemeta. Lelevelis kalbėjo romantiškoje nuotaikoje, iškeldamas 
žemaičių krašto grožį ir jo gyventojų savybes, bei dorybes.

’ v Tais ęaciaįs metaįš ^Draugija-isleio
do savo įstatus prancūziškai ir lenkiškai, mažos -’knygos -pavydalu 
prie jos pridedama ir minėjime pasakytas kalbas. . Ji ■ vadinosi l! Les 
Palonais, les Litvaniens et les Russiens celebrant.:en Prance les
premieres anniversaries de leur revolution natLonale'de 29 novembre 
1851. ■ ■ ' ~~——-—. . . ... t......

• Netrukus po" to, kaip įprasta musų 
tarpe, (Kitur dar pikčiau,.red. prier.) draugijoje prasidėjo nesu^fe 
tarimai. Ji buvo taip pat lenkų nemėgiama dėl savo savytumo pabrė
žimo, dėl savo ■atsiskilimo nuo Lenkų Draugijos.

v Jai užsidąrius, Lietuviu judėjimas
nesustojo, tik ji o buvo zinoiias savo lenkiškuoju vardu: didieji to 
laiko lenkų veikėjai buvo* lietuviai SI»ršsgfe^agfiijėpį®affi^§ki jai įHe 
įįeo&aųsia pažinojo Lietuvą ir isgarsino jos vardą, jai duodami ro- 
mantisk , paęlaptingų, idealų atspalvi, kaip taipjau buvo padaręs 
Lelvelis savo minėtoje kalboje.

. • Jie išleido apie Lenkiją daug vei
kalų, .juose plačiai apkalbėde-feis Lietuvą. Daug vietos Lietuvai buvo 
skirtą Malte-Brun*o Tableau de la Pologne ancienne et moderne, pasi 
rodžiusioje 1830 metais# Antrąją jos laidą redagavo lietuvis 

netosios draugijos narys, L. Chčdzko. Jis:taip pat y ’ -J- X U U.^ L-Jy Ifli-“ 
yra išleidęs ke-

22



Huse laidose La P oleine littėraire, monumentale, pitroresg-ue et 
illustrėe (Paryžius, 1837-18J8 ir vėliau)

, „ _ ■■ . - v Tokia pat ruuantiškav Lietuva pa
rude ir Ostrovskis savo lickeviciaus rastų vertiko aiskiniuuose: 
Ouevre poėtigue d*Adam ii ckewicz/(Paryžiete, 1041 u.. 2 tomai),kuriu 
irgi- išėjo keletu laidų. p'

Nuo to laįko Lietuva panašiai bu 
vo vaizduojama 1864 uotais ir prancūzu rastuose, Charles Edmond 
(Chojecki)isleidžia 1864 uotais savo-Poloąnė captive et sės trois 
poetes. Pradėjęs.joje kalbėti apie Mickevičių, Jis istikrųjų kai 
bėjo beveik tiktai apie jo gimtinį krastę, Lietuvę,iję irsi paro 
dydauas rouatiskę, Keistų paslaptingų. Tokia ji yra ir Merimėe’ s 
novėleje Lokis, kur veikiuos vyksta Žemaičiuose ir kurios pa
grindinio veikėjo vardas "Szeuioth" yra paskolintas is minėtojo 
Prano Šeuetos, Lietuvio Draugijos nario, vėliau kariavusio Italijoj.

v Tasai literatūrinis Lietuviu ju
dęjiuas pauazu dilo. Lietuviai nyko tarp lenkų. Bet jis niekad ne 
išnyko: naujas lietuvių bangos atėjo į Paryčių 1863 metais ir se 
Kančių nelaiuių uotu. i

Paryžiaus lietuviai XX-ue amžiuje prašo radio

Po šito karo visos tautos, esan* 
čios už geležinės sienos turi savo giutęję Kalbų radio valandėles 
per Prancūzų radio* *“tiS vieni t.y. visos Pabaltijo tautos tik 
neturiu. Patyrus, kad niekur nėra pėdsakų, kad butų daromi šia 
linkuė pastangos. jįuėsi to taip reikalingo mums žygio keli žur
nalistai, wBuvo paduoti kur reikia pršyuai, Kuriuos pasirašė .p. 1\. 
Paempuu us,t as, rašyto ja Leiuane - latve ir Dr. J. Navakienė- lietu 
vė, Jau g»’uti atsakymai, kad prašymai yra palankiai priimti ir 
bus svarstoui, i

Peik tai vertinti, kaip piruas 
pastangas ir var^u ar bus greiti rezultatai. Labai gailini, kad 
taip įlgai nebuvo uaroua ir tenka pasidžiaugti, Kad padaliau pra 
dėta sis apleistas Klausiuas judinti.

I prašoma buvo Kiekvienai tautai t
kas. sęvaitę tik po penkiolikę uįnucių. Tous valandėlėms gautivsvar 
biausia kliūtis yra radio biudžete’ Klausiuas. eigų į sekančiųjų 
uetų biudz.etę reikalingos suuos neoutų įtrauktos ir tarpt autinė 
padėtis nepasikeistų, teks ateinančių uotų bėgyje tas klausimas 
judinti. Prancūzai reikalauja, kad ,kiekvienai tautinei valandėlei, 

dėti ir reikalui esant net vadovauti.
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LA I,*§K'A I

> 1 ' Nuo šio numerio įvedamas naujas
skyrius - Laisvoji'Tribūna, vardu laiškai. Dedami patys įdomiausi 

.’arba charektaringiaUsi. ■
-I -

v udielos- "Darbo Rankos"',,
Lyg ilgai lauktu svečiu sutikęs,'su džiaugsmu atplėšiau prieteliaus 
man prisięatgi vokę, kuriame buvo "Darbo Rankos". Nauja,indoum iritio 
dėl nedelsdamas ėmiausi nuodugniai skaityti. Perskaičiau su atsidėji 
jimu visę nuo pradžios, iki galui. 'Ir dabar džiaugiuosi, kad vie
no likimo tautiečiai Paryžiuje, nesibijodami sunkumę, imasi*šiuo 
gana sunkaus, bet garbingo darbo.

' -Leidimo dvasia^. jo vedamoji mintis
sava, dvelkianti šviežiu, gaivinančiu, lietuvišku jausmu. Jame ran
du ta, ko mums.trūksta, kp^mdms.svetur reikalinga, o nėrsatę nerei 
kalingu, atgyventu bei tuscię ^iaziu, spalvę etc,

. ..... Linkėčiau vien "Darbo Rankoms" ne t
tik kad išsillakyty, bet nugalėjus visus sunkumus, išvysti kada no 
nors dienas šviesu, jau spaustuvėje spauzdintu veidui-

" R,S. (Reutlingen)
-2-

•' . .i. . uiums itin malonu, kad Prancūzijos
lietuviu tarpe kaip tik L.D. S. galėjo išleisti savo^leidinįkuris 
beabejo pasitarnaus ne tik lietuviu tarpusavio susižinojimui Prancu 
cūzijoj.e, bet ir lietuviu' darbininku kultūros kėlimui,v o kas svarbi 
bįausia, darbininku ir inteljektualę*suartėjimui,

Juk jauvLietuvos nepriklausomybės 
laikais darbininku ir ’kultūrininku" rysys buvo benutrukst'ęs, kai 
mę ir miestą jungiantis tiltas bezuvęs.wTas vienu ir kitę uz'sida- 
rymas savame rate ypač, buvo jaučiamas čia Vokietijoje, kur įvarūs 
suvažiavimai ir parengimai pasidarė senęju" politikę ir kultūriniu 
ninkiį. monopolis, .ę-al čia- ir glūdi kaip tik tam tikri nesusipra
timai iy tarp Didz. Lietuviu lietuviu, ir' Mazlie.tuvięj juk pastatę- 
ju suvaziavimupse tiek darbininkai ūkininkai tiek ir inteligentai 
dalijosi įspūdžiais ir gyvenimo patirtimi.

r Tikime ir linkime, kad "Darbo Rankos"
ję pasirinktas uždavinys pasitarnaus*lietuviu bendruomenės glaud 
dėsniam suaugimui, gi atstovaujant lietuviu interesus C.D.T.C. or
ganuose duos lietuviui darbininkui-ukininkui tvirtesnį jausma:kad 
^is yra nepamirštas, kad jis yra vienos ir tos pačios lietuviu s 
šeimos narys. , V.P, (Tiibįngen)
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Atviras Laiškas R e d a k c i j ai

Kaip visoju spaudoje taip ir šįuo 
atveju redaucįjį^neatsko nei uz į 
vykį, neivuz laiško turinį, papras 
tai yra isjaisomos gramatines klai 
dps. bet įsikart ir tę>i. nepadproma.

galuojantį kau sis laisxas gali tap 
ti šedevru lietuviu kalboje- kaip 

; .; kalbama, taip rašoma.“

Poni Ridoktoru, 4

Prašiu Jusu labai ^onu laišku . idet 
i justi laikrusti Darbo Rankos(,) kad visti lietuvi žinotu koks ira 
musu pirminikas. ■ ' ?

Ponas jusu pirminikas Kolba sukre
ti momi antvsusirinkimo 15 spalos. Apsvarstiti reikalu susti atsto
vu ant parizi. Pirmiaus inese Klausėme (,) kad reikia stvorkyti tos 
norius kurie’ geria ir pešasi. As Jom atsako (,) kad mes jem neko 
negalėm padariti nes ji ne moži. Ir Ambrazas tu pati patari tai pir 
minikas $olba pasaki X,) kad raikė dideles deciplinos jem uždėti. 
Tuomet as atsako (,) tai je> SKaįtis (,) kad Stalino režimas. To 
laiku pjrminikas mon pasakė- as tao parodinio Stalino.ir polę pri 
moni įausti į But moni uzmuses je ne kiti ratovoji.

.Poni redaktorių aš nesu mokits ir 
prostus žmogus ale per penkiasdešimt metuo ni venoi neužgavo. Pir- 
miniks {,) kad ir mokits mo$i chames vadin ale lak Calvados dau
giau kaįp vesi ir dar negrozi šneko ir rusiško kejkias.

' : ■” V v ’ • v
■ As prosiu jusu dot mon rodu kao as

tufciu darit Jom'gelbeju darbu gaut o j’es moni mušė ir kitiem nedod 
kalbėt. v

Kitus tvarkidams pac pirminiks bandi 
to role sulošė. Ar gali- teip elgtis Kano (Caen) skirias pirminiks 

t As Černaųskas Jonas prasea idet j la 
laikrašti ir is kolnou dekavoj . ;

• « J. Cernauskas
Hernovillette 4 grodzio
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• Dr. Jį Beveikė• \
Saulingos ir menulingos Tautos ir tokie pat žmonės

' ri-Ji ištt-aUka iš' didesnio"’dar oo.— .

Skaitytojau nežinau kaip Tu, 
. ■ ■ ’"•? bet aš visur jaučiu

LIETUVIŲ TAUTOS GENIJŲ »ll

Garsusis, JŲLK-jo amžiaus antro- 
■«. . sios pusės valsty’bžnės teisės žinovas prof. HLuntschli, pasirem

damas Carus'o padarytais tyrinėjimais labai gražiai apibudina ir 
įdomiai dėsto saulingu ir mėnulingy rasiy reikšmę *ir vaidmenį.

Prie mėnulingy rasiu priklauso» 
anuot jo,juodoji, kuri neabejotinai bus pati seniausia, o gal net 
ir is viso pirmutinė. Bet ji niekad pati is savęs negalėjo pasiek 
ti aiškios valstybinio sutvarkymo idėjos ir sistemose Todėl ji visai 
neturi istorijos. Arba padrikusi arba pasidavusi kitiems^ nes jos 
protas yr§ ribotasro valia silpna. Lygiai, kaip jos pojūčiai yra 
lengvai išerzinami taip ir josios kūryba nėra tikslinga.^Vaikiška 
iŠ prigimties atrodo ji yra skirta tam kad buty, kitais valdoma arba 
jy perauklėta.-* - „
v z Lygiai tokiomis pat ypatybėmis pasiz
žymi ir raudoniji rase.

Po to eina ryto ir sutemy rasės 
(Du matin et du Sržp^scules) prie jos priklauso geltonoji rasė, ku 
rioje yra pilna gama 'ty ypatybiy kuriomis pasižymi ir mėnulingos 
ir saulingos rases. Jeigu toji rasė ir yra sukuriisi ka vertingo 
ir net savo ir savitus valstybės tvarkymo būdu^'-tai tas viskas yra 
tokio vietinio pobūdžio, k$>d jo priimti negali nei kitos rasės nei 
kitos tautos, •*

Ir pagaliau, yra saulės rasė-baltoji 
kurios viena grupė Semitaidavėvpagrindą trims svarbiausioms pasau
lio religijoms judajizfflBi, krikščionybei ir islamizmui (mahometonjrs)

Antry grupę sudarančiu baltosios aru 
rasės branduolį yra visi europiečiai, nuo kuriu priklauso pasaulio 
likimas, kurios turi savo istorija, savo filozofija ir dėl kurios ga
lima drąsiai tvirtinti: - jeigu šiandien kultūra ir civilizacija 
yra pasiekusios tokio laipsnio, koks jis yra pasiektas, tai tas v 
viskas įvyko., atsirado ačiū baltajai rasei. Jos energija, jos suge
bėjimas numatyti tolimesnę ateitį, jos atSkiry nariu nepaprastas ene 
nergingumas padarė ja pirmaujančia, dar ir dėlto, kadwtobuliausios 
valstybės formos atsirado aciu jos impulsipgumui, didžiausi atra
dimai yra padaryti ačiū jos patvarumui ir užsispyrimui.

Aciu jos protui ir josios energijai^ 
po Dievo, mes privalome būtį jai dėkingi už labiausiai didingę civi
lizacija ir uz nenpaprastę žmogaus proto pakilimu. Jai priklauso ar
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timoji ateitis ir pasaulio .vadovayihds, ' © lygiai ir jo sutvarkymas.
Skaitant šias ir daugelį kity moks 

lininkyp specialistu pastabas^ šiuo arba artimais jam klausimais,Kur 
į < vienaip ar kitaip yra sprendžiami rasiy, tauty,kultūrą dvasinis į«<. 

įnašas, o lygiai sjy segebėjimas ne tik tvarkyti valstybes, bet vis ii 
vis surasti jai naujas formas^ noroms nenoroms kyla klausimas,,kokiu 

i .kiafc < grupei mes priklausom.
Pagal savo išvaizda mes esam gryni . 

airie^iai, vadinasi. p r*klausom baltajai, saulingajai rasei. Bet čia 
pat esam tauta,, kuri pajėgusi sukurti vieną nuostabiausiu valstybių, 
kiek dėl tobulos administracijos, tiek dėl'materialinio gerbūvio, 
tiek dėl religinės tolerancijos o ypač dėl labai didelio kiekio ne
paprastai gąbiy žmonių, kuriuose teka lietuviškas kraujaso feet sūku
ry nuostabią valstybe, nepsjėgėia jos išlaikyti, dar nesuprantamiau, 
patys1 pasidarėm ..savo’didžiulės valstybes "graboriai. Sve'Jjįmi^gąl kiek 

v ip pądėjo, bet kur kas mažiau negu mums.tai atrodoJuk mJidziosios 
Lietuvos kunigaikštystės ■’valstybės1!,okupacija ir padalinimai ,įvyko 
galima sakyti oe šyvio, Turim begales, nepaprastai gabiy zmoniy, 
kurie patekę tarpišvetimy juos moko jiems vadovauja, bet mūšy tarpe 
jy ■nėra. Kas daro mus kitu akyse dvasiniai atsitikusią tautą.

Taip atrodo, kad mes ;baltuju-sau- 
.lingyjy tauty tarpe, galėdami užimti palias garbingiausias pozici
jas esame tiktai prietemy tauta-, pagal išdavas, bet ne pagal savo 
prigimtį, “• • •»; ... . ...

• „ ...'. „• Besidomint miisy praeities įvykiais 
bestebint, kad ir paviršutiniškai mūšy dabartinio gyvenimo įvykius 
galima labai lengvai nuš'tatytz p kokio tipo., lietuvis jį įvykdė. Ko
kios prigimties lietuvis tą ar kitą darbą dirbo. Riba tarp saulingo 
ir mėnulingo lietuvio yra lygiai matoma ir aiški, kaip lengva atąkir 
ti europietį nuo kiniečio, , Bet tai yra miisy tautos piety ir asiga 
lio poliai o tarp jy yra tautos brąhduolis, kuriame saulinga ir mė- 
nulinga-,prigimties, kartais begalo'įdomiai, tšusiraiagikaflair norint 
gerai apskirti saulingą.ar menulings prigimtį reik* jau .didesnio įgu 
dimo, išsilavinimo psichologiniu ir filosofiniu atžvilgiu.

i ■ r ■ Ii'.: Kas liečia musy garbingą praeitį,
L tai mes visi žinom, kad buvo /ytautas. o ■kLS buvo po jo tai jau re
tas kuris ką kaiskaus, tikslaus gal ės'pasakyti, dauguma' is viso nesi 
vaizduoja, kaip ten toliau 'yra būvy, bet visi . žino'-, kaą palyginus 
su Gediminaiei y dinastijos -gadynę? ten yra buvę kąz kas rie'gero, kaz 
kas kuo negalima didžiuotis, kaž kas kuo nepatogu girtis, ir kas 
net norima užmiršti, ko nehoriuia prisirnipti.

Šitoj e gadynėje nieko .ypatingo nybu' 
tauįa, josičs brhaduolys, kaip ankščiau-taip ir toliau gyveno, savo ru- 

. pesciais- savo dienos reikalais^, bet kaz. ko esminio truko,
> Tai buvo mėnulingo lietuvio viešpatavimo gadynė.

(tąs'a numeryje)
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' LIETUVIAI PRAHCUZIJOJE

, Pirmajam Lietuviu Darbo Sųjungos pr
pirmininkui susirgus, guli dabar ligoninėje, plaučiai paliesti, 
teko pertvarkyti valdyba, Kuri visuotiname susirinkime buvo išrin 
kta- kasiulis- pirmininkas. EŽerskis- vice-pirmininkas# Varci- 

: kas -sekretorius, Gailius 2-sis sekretorius, Vaiciekauskas-izdininkas. 
' Juridinis patarėjas ir delegatas į nuolatinę tarptautinę komisijų (vyk 

domųjų Tarybą) Srt J. Navakienė.

IŠ spaudos Britanijos lietuvis ir 
Vienybė ir kiti teko patirti, kad į pirmąjį Lietuviu suvazįavimų Pran
cūzijoje iniciatorių nebuvo pakviestas lietuvių Sujungusi z, urnalistų 
skyrius Prancūzijoje, nei Darbo įlankos, nei Lietuvių Darbi' Sųjunga.

Šiais įdėtais Lietuvių Sąjunga Stras 
burge minėjo savo gyvavimo penkmetį, iš "Vienybės"čeko patirti, kad 

. ji įsteigta 1948 metais.
x ' Ta proga malonu priminti, kad retai

Paryžiaus padangėje*tepasirodantį, bet suvažiavimo proga^ Kaip pietų 
Prancūzijoje gyvenančių lietuvių delegate, atvyko į Paryžių musų 
Pirmoji Ponia- Lietuvos Respublikos įgalioto ministerio Prancuzi- 

, jai. žmona- Ponia Klimienėi

• Estų, Latvių ir Lietuvių Darbo
Sų'jungų Unijos vardu yra pasiųsti keli sveikinimai, jų tarpe ir Belgi
jos lietuviams j-ų suvažiavimo proga. 

—;----,-----------------
Kaip Prancūzų stipendiajatas atvy

ko isvVokietijos p, Švirmickas. Stipendijų gavę astuoniems mėnesiams, 
tuo pac.iu«dar kartų patvirtindamas, bukime darbštūs ir gabūs svetimi 
muš įve'rtins ir net materialiai parems, »

■• Strasburge Europos Tarybos posė
džiuose Darbo Rankos buvo atstovaujamos vyr. redaktoriaus.

J.E. musųDiplomatijos šefas ėdiniste- 
ris -St. Lozoraitis apleido Paryžių, kur buvo atvykęs porai savaičių, 
turėjo visa eilę labai svarbių, valstybinių pažiūriu pasimatymų. £asi 
kalbėjimas su Juo tilpo 6 ir 7 psl.

Dailininkas V. Kasiulis turi dabar 
savo kurinių paroda (ziur. sekantį psl.) tai jau antroji jo paroda 
šiais metais. Saagu pabrėžti, kad ir labai Kukliai,bet padoriai gali 
is savo kaip meninkas daroo pragyventi.

» --------------------------------———------------------
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DAILININKO KASIULIO parodu belankant

Dažnai praeidami siaura Senos gatve, 
BARRiUR’o SHEBjL galerijoje, galėjom pasigerėti dail. V. Kasiulio 
Kurini ai s,

o' •" Jau gerai žinomas ir seniai įvert
tintas dail. Kasiulio talentas, pasireisKia šiandien, jo paskutiniuo 
se darbuose, kaip^naujas ir tvirtas vienetas„Kiekvienas lankytojas 
lengvai pastebės si|ępavasariškę spalvų šokį, kurios staiga susilie
ja į grąžę harmoningę bukieįę arba plačiomis muzikaliSkomis dėmėmis 
žavi mūsę akį. , .... , ...... . ;/

, v Bežiūrėdamas šiuo momentu Barre-
. ir'o Stiebei galerijoje isstatytus paveikslus (parodę) prisiminiau ge 
jcai pažįstamą garsaus prancūzę Kompozitoriaus Ravel'io kompozicija 
"Bollei’o1'1 . Šita taip švelni Ravel’io muzika, kęr muzikaliniai saki
ngai kartojasi ir kartojasi nevargina, nenusibosta Klausai. V. Kasiu 
lio kuriniuose yra ta pati melodija, Kuri nuolat kartojasi, bėga ji 
lekia, bet nevargina musę akies. Priešingai su malonumu mes ja geri* 
mes, ję jaukiam. j .

i . Nors šiuose, paskutiniuose kūnui*,
uose mes nėsam akis į akį su piešiniu, bet jis taip puikiai jau- 
j^Siasi. judėsię harmonijoje ir ję paraiškoje, Aiškiai matosi, kad_ — 
piešinys ir tagi pavasariška^ kažko vis tiktai . prislėgtas susiimi- - 
pinimas netrukdo dail.Kasiuliui piešti, jam tas viskas jokios pęs- > 
lapties nebeturi. f

Gal būt net perdaug nebeturi...............
Kasiulis buvo meninkas, bet Kasiu

lis nepasidarė "menininku. Kažin jeigu Roifitt pebūtę turėjęs tįek 
daug sunkumo, pagalvokim, per penKiolika-dvidesi^ts metę, bei ėsk o-r 
damas tę šventę Kristaus galvos ekspresiję, kažin ar ji būtę bu 
vuši tiek dieviška,..i; .. > . • * z

;. .. ;■ .... v . Palikim tę Klausimę, kadangi jis
musę visai neliacia ir Kas svarbiausia netruKdę pasKęsti gėlėta-'/' 
me Kasiulio pasauly ir nuskinti vienę puiKię rožę, vienę puiku mo- 
mentę. M

Uka... • '

Adresas:
- Vytauto Kasiulio paroda vyksta nuo

i/ •' 1" gruodžio 9 d. iki sausio mėn. 9 d. /'.-.
Galetie Barreiro Stiebei . .. / " . '
30 i’ue de Seine Paris 6 ■' ■/^,.
metro Snt Germain, Odėpn . ;L ‘ /’ 
uždaryta sekmadieniais.

• s-/. ■.
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No Esi

No Eolo tai pirmosios raides
- Nouvėlles Equipes Internationales lietuviškai- Naujieji Tarptau

tiniai sambūriai,, įsikūrė Prancūzų ir šveicaru iniciatyva 1947 m.
N.Eo'lo Sifegsiasjangti tarptautinėje 

plptuėje tuos kurie bazuoja visgi mūsųgyvenimą ir kultūrą krikšęio 
niska morale ir kultūra ir griežtai, atsisako ją risti, jūngti su ku- 

' ria nors politine partija,,. . ,
Iki dabar N.E.I. Dalyvauja jau se

kančių tautų visuomeninkai-idealistais prancūzu, šveicarų, lietu
vių, olandų, vokiečių, austrų, belgų,'7 baskų, lenkų,vvengrų, rumūnų 

1 bulgarų, cekoslovakų, augiu, lukšemburgiecių, Sariecių. Svarstomos 
kandidatūros ukrainiečių.^ slovėnų, slovakų. Įeina Į N.E.I,, kaip 
teisėtas narys ir Equipes des Jeunes? (Jaunomenės Sambūriai).

Į li.E.I. vykdomąjį Komitetą įeina 
nuo Kiekvienos tautinės ^grupės po vieną atstovą be to vienas nuo 
Jaunųjų Sambūrių atstovas. Prie N.E.I. veikia parlamentarinė .ir kul 
lurine sekcijos. , Kadangi N„E.I. pagrindinis rūpestis

ir tikslas yra padėti Europaį susiorganizuoti, todėl labai aktingai 
dalyvauja visuose 
muose. ' v ...... . v. . . , .■ v . - -Šių metų lapkričio men? pabaigoje
Paryžiuje įvyko N.E^Iį Prahcuzįjoje veikiančių ir labai aktingai 
grupių atstovų sUva’Zi’avimas. Is visų Prancūzijos departamentų jų 
dalyvavo, apie 100 atstovų. " z

/ ■ . Malonu mums pastebėti, kad dalyvavęs k
kaip svečias Mįnisterig E.Turauskas buvo pakviestas į garbės pre- 
zidiumą9 tgyvai pasireikšdamas diskusijose, kurių .metu'buvo nagrinė
jamas tautų, esančių už geležinės sienos, likimas ir ateitis, ir 
savo pastabomis, savo kaip žinovo pareikštomis nuomonėmis buvo tiek 
įvertintas^ kad gavo pasakyta suvažiavimo baigiamąją kalbą. Kurios 
metu pareiškė:

Eųfopaį susiorganizuoti, tode . _
visuomeniškuose federal!stiniuosė susigrupavi-

Šių metų lapkričio men?
E$I. Prancūzijoje veikiančių ir labai aktingai

• . - Kada -jus laisvų demokratinių valst
tyfrių žmonės turite prieš akis tremtinį arba totalinio režimo pa
vergtų valstybių pilietį jus turite žinoti, Kad jis tiki savo mras 
to . nepriklausomybės atgavimu, jis yra rezistentas pries tirapiją . 
ir. nepalaužiamą “tikėjimą geresne ateitimi, gero pergale pries blo
ga. Laisvės pergale pries tiraniją. Jie nedvejutjami tiki, kad nėra 
įmanomas joks’kompromisą^ tarp žmogžudystes ir ketvirtojo Dievo į- 
sakymo. _ tremtiniai nestato jyKių perdėtų rei
kalavimų savo laisviesiems vienmittšiams, bet prašo is jų savo ti
kėjimui palaikyti aktingos ir vyriškos t.y. realios simpatijos.Ir 
Linki iš visos širdies laisvosios Europos žmogui Kurti galimai gre 
ciau vieningą įvirtą Europą, Kuriai nusilenks byle kur tiranija.

Tų žodžių įspūdis buvo nepaprastas.
* J c M.
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ŽINOTINA

Visai patrako.
Pierre Curie gidysis gal net didžiausias musę 

laiku mokslinįnkas, buvo labai menkas profesorius, nes dažnai paskai 
tę metu uzmirsdavęs, kad kalba studentams, tada kalbėjo s£u panosėn • 
ir kai lentoje braižė, tai da zniausiai taip atsistodavo, kad studentai 
nematė, kas nubraižyta. v Nemažindami nė. .Kiek labai didelio
mokslingumo ir prof, Balcikonies ir prof. Jablonskio. Su nustebimu, 
sužinom, kad jie būdami SSSr kultūros propagandinėje Draugijoje yra -t 
raginami skaityti paskaitas, politinėmis temomis. įdomu kam, ar tam ■ 
kad suskaičiuoti, kiek klausytojai kartui aiwaeas, arba tam kad dar 
karta patirti, kad tie didelį mokslininkai is viso iškalbos neturi,' 

-Sorbonoje pritrukę kantrybės ir is 
dykę studentai šaukė ^xerre Curie -a 1'ėcurie -_o kį gi uarys vargsti 
klausytojai, kai jiems kalbės lietuviu kalbos žodyno redaktorius arba 
musę -senosios valstybinės kalbos genausiasspecialistas apie politi- 
kę? ...r ’ , "7 i

■ ' v Kolumbijoje pradėtas leisti li.etu-
yiskas laikras.tis- 'Kolumbijos Lietuvis" ' Jį redaguoja kun. ii. lamo 
sienas, 1’ ■ ’ Į , ■ - ‘g ■

saugoki lietuvių, kolonija nuo nesantaikos, 
gas ėjo per gyvenimu tiesiai, :
mas1 tautietį!u į savuosius ir svetimuosius, 
vienodai brangūs ir mieli. Todėl žinia

' Romę sukėlė

• ■ iš Romos ,į Amerikę išvyko kun.. P.a-
valkis? apie mūri korespondentas taip rašo: Kun. Pavalkis mokėjo ;ap-

nuu nesantaikos,, Jis kaip pavyzdingas kuni 
šiai, stovėdamas aukščiau intngę, neskiraa- 

ja.ą«visi lietuviai buvę
Todėl žinia, kad kun. Pavalkįs apleidžia 

čionykščiuose lietuviuose nuoširdaus gailesčio.i .1 ’’ ‘ «

Liekantieji Vokietijoej lietuviai sten
■ stengiasi eiti Anglijos lietuviu pėdomis ir įsigyti nuosavus namus, 

organizacinėms reikalams. Pirmieji tokie namai yra numatyti statyti 
Britu zonoje, kur jėu gautas leidimas.

Vienas žymiųjų Nepriklausomybės laikai 
Vaitkus gyvena Vokietijoje, Bavarijos kalnuose 

-■ --■’m ir Kas svarbiausia, kas 
kuri

poetas-rašyto jas knn. ii.
Kelcheim lįiestely. Yra parašęs daug veikal-ę ir kas svarbiausia, 
mums reikalingiausia, atsiminimus apie Lietuvos Nepriklausomybes 
mosi laikus.

v mes kur norim dar pavažiuojam, zę 
norim nusiperkam, o Lietuvoje, šiemet buvo sudarytos javu -varppms 
rinkti brigados, jei kas is ba^o paslėpė kelias varpas, buvo_labai 
smarkiai nubaustas. Kalėdujzf svencię metu jie nori tik sotus būti.
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Išvykus visų Darbo Sąjungų prie 
C.?. T. C. pirmininkui ir dar jam negrįžus is jo inspekcinės kelionės 
po Siaurės Amerika, dąrbasvbuvo lyg apmirę^ Todėl šiame Darbo Ran
kų numeryje tiara visai medžiagos apie mušu Sąjungos veikla o lygiai 
ir apie veiklų kitose sųjuęgose.

Darbo Rankos pareikalaudamos begalės 
lės energijos ir laiko, techniškai vis dar netobulos. Svarbiausia dėl 
geros tain darbui mašinėlės neturėjime. Tas juo labiau verpia susijung
ti ir visiems kiek galima prisidėti. Turint tūkstantį prenumeratorių 
galima butų jau spaustuvėje spau zdinti0

Sekantysis numeris pasirodys 
Vasario 16-sips išvakėrese ir bus skirtas musų valstybingumui ir 
musų Tautos iątveYmingumui pagerbti.

++++++
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